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Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zaprasza 
do lektury kolejnego numeru Spacerownika,  
w którym polecamy najciekawsze wydarzenia 
artystyczne i prezentujemy skrót najważniej-
szych wydarzeń Artystycznej Podróży Hestii. 
Zachęcamy do czytania i do odwiedzania  
Galerii i Muzeów! 

Wiadomości APH

Marlene Dumas, 
Wdowa

2013, olej na płótnie,  
dzięki uprzejmości 
kolekcji Defares, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej: 

mng.gda.pl
Tr

ój
m

ia
st

o
Małgorzata Żerwe 

Missisipi Bethlehem,
USA, ©Małgorzata 
Żerwe, materiały prasowe 
organizatora

Małgorzata Żerwe

Helsinki, Finlandia, 
©Małgorzata Żerwe, 
materiały prasowe 
organizatora

Czy wszyscy jesteśmy równi wo-
bec śmierci? A może raczej czy 
wszyscy po śmierci chcemy być 
równi? To tylko pierwsze z py-
tań stawianych przez Małgo-
rzatę Żerwe w ramach projektu 
Pocztówki z cmentarza wysta-
wianego w gdańskim Muzeum 
Narodowym. 

Trywializmem jest powiedzenie, że 
mieszkańcy różnych miejsc na Ziemi 
się między sobą różnią. Każdego dnia 
determinują ich nie tylko codzienne 
obowiązki, ale też kulturowe zależ-
ności, ograniczenia i presja społecz-
na. Interesujące wydaje się jednak to, 
że pomimo jasności w kwestii różnic 
za życia, trudno zaakceptować nam 
różnice po śmierci. Wydaje nam się, 
że wszyscy powinni ustosunkowywać 
się do odejścia w taki sam sposób. 
Zarówno ci, którzy odchodzą, jak 
i ci, którzy po nich zostają, żeby pa-
miętać. Artystka wizualna i dzienni-
karka radiowa Małgorzata Żerwe od 
dwóch dekad zapisuje obrazy cmen-
tarzy i ich tożsamości. Zadziwiona 
ich bogactwem, szuka nadziei tam, 
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gdzie nikt jej nie pozostawia. Wysta-
wa fotografii Pocztówki z cmentarza 
– wzbogacona instalacją dźwiękową 
– pozwala prześledzić temat pamięci 
o zmarłych we współczesnej Europie 
i na kontynentach amerykańskich. 
Pewne elementy cmentarzy są oczy-
wiście powtarzalne, niemniej projekt 
Żerwe pokazuje, jak różne potrafią 
być formy architektury cmentarzy, 
płyt nagrobnych, kaplic, ogrodzeń, 
dekoracji, motywów religijnych czy 
pamiątek przynoszonych przez bli-
skich odwiedzających te miejsca. 
Od słodkich gipsowych aniołków po 
butelki z alkoholem i po alkoholu, pla-

stikowe kwiaty, kamienie, odciśnięte 
w betonie znaki. Cmentarze intere-
sują Małgorzatę Żerwe jako fenomen 
kulturowy i estetyczny. Artystka re-
jestruje dźwięki otoczenia, nagrywa 
je rejestratorem, a za pomocą tele-
fonu komórkowego notuje wrażenia 
i obrazy: pomników, grobów, rzeźb 
i wszechobecnej natury. Artystka 
sama twierdzi, ze Pocztówki z cmen-
tarza to projekt o równości każdego 
z nas wobec śmierci i nadziei dla ży-
jących. Jednocześnie ma pobudzać 
nas do refleksji nad stosunkiem wo-
bec zmarłych. 

Małgorzata Żerwe

La Paz, Meksyk, 
©Małgorzata Żerwe, 
materiały prasowe 
organizatora

Małgorzata Żerwe

Nowy Orlean, USA, 
©Małgorzata Żerwe, materiały 
prasowe organizatora

Małgorzata Żerwe

Porto, Portugalia, 
©Małgorzata Żerwe, 
materiały prasowe 
organizatora
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Więcej o wystawie i jej 
założeniach przeczytać można 
na stronie internetowej:  

artmuseum.pl
W

ar
sz

aw
a

H i s t o r i a ,  k t ó r ą  p oz n a j e my 
w szkołach nie jest realistycz-
na. Brakuje w niej konkretnych 
postaci i opisu ich ról. Wystawa 
Niepodległe. Kobiety a dys-
kurs narodowy organizowana 
w warszawskim Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej ma zmusić wi-
dza do refleksji nad wizją świata, 
która od najmłodszych lat była 
mu przedstawiana.

Historia jaką poznajemy w czasie po-
czątkowych lat edukacji jest histo-
rią mężczyzn. Od samego początku 
uczymy się, że główne role w najważ-
niejszych momentach odgrywali męż-
czyźni. Dlaczego? Prawdopodobnie 
duży wpływ na to miała ograniczana 
rola społeczna i polityczna kobiet. Po-
lityka i filantropia były sferami niejako 
zarezerwowanymi dla mężczyzn, a ko-
bietom niezwykle trudno było w nich 
zaistnieć. Z tego powodu wytworzyła 
się nierówność, która powodowała, 
że kobietom trudniej było zapisać się 
na kartach historii. W okresie świę-
towania setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, rozmowa na temat roli 
kobiet w procesie jej odzyskiwania na-
turalnie powraca. Ciekawe wydaje się 
to, że pomimo tego iż sylwetka kobie-
ca bardzo często jest silnie kojarzo-
na z walką wyzwoleńczą, przytoczmy 
choćby słynną Wolność wiodąca lud 
na barykady Eugène’a Delacroix, rola 
kobiet wciąż pozostaje deprecjono-
wana. Wystawa Niepodległe. Kobiety 
a dyskurs narodowy odwołuje się do 
różnych tradycji niepodległościowych 
na świecie: poczynając od 1918 roku, 

Jadwiga Sawicka, 
Honorowy/Niewierna

2012, olej i akryl na płótnie, 
dzięki uprzejmości Muzeum 
Sztuki Współczesnej 
w Krakowie, materiały prasowe 
organizatora 

Widok wystawy 
Niepodległe. Kobiety 
a dyskurs narodowy

fot. Found in Motion/Natalia 
Miedziak-Skonieczna, 
Katarzyna Surowiecka, 
materiały prasowe 
organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    12/2018 9

http://artmuseum.pl


poprzez rok 1945, który zapoczątkował 
dekolonizację Południa, po rok 1989, 
wyznaczający koniec reżimu komuni-
stycznego w Europie i dający począ-
tek nowej, globalnej epoce w dziejach 
świata. Tytuł wystawy jest postulatem, 
by zamiast przyglądać się symbolicznej 
kobiecości, przyjrzeć się rzeczywistym 
kobietom biorącym udział w walkach 
niepodległościowych, a także temu, co 
obecność kobiet – lub częściej ich nie-

obecność – mówi o kondycji państwa, 
narodu lub szerzej, współczesnej kultu-
ry. Na wystawie zobaczyć będzie moż-
na prace takich artystów jak m. in. Anna 
Baumgart, Bownik, Ewa Ciepielewska, 
Tony Cokes, Sanja Iveković, Zbigniew 
Libera czy Goshka Macuga. Wystawa 
powstała w ramach projektu Women 
on Aeroplanes kuratorowanego przez 
Annett Busch, Marie-Hélène Gutberlet 
i Magdę Lipską.

Marlene Dumas, 
Wdowa

2013, olej na płótnie,  
dzięki uprzejmości kolekcji 
Defares, materiały prasowe 
organizatora 

Mathieu Klebeye Abonnenc, 
Przedmowa do Broni dla 
Banty

2009-2011, slajdy analogowe 
przetransferowane na HD, 
dzięki uprzejmości artysty  
i Marcelle Alix, Paryż, materiały 
prasowe organizatora

Sanja Ivekowić, 
Niewidzialne kobiety 
Solidarności

2009, light box, kolekcja 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie 
Polska, jak i samym artyście 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

mnk.pl
K

ra
kó

w

Historia, by została należycie zro-
zumiana, powinna być ukazywa-
na przez pryzmat kontekstu i sy-
taucji, w których stawiane były 
konkretne osoby. Właśnie w ten 
sposób podeszli do tematu odzy-
skania niepodległości kuratorzy 
wystawy Niepodległość. Wokół 
myśli historycznej Józefa Pił-
sudskiego, organizowanej w kra-
kowskim Muzeum Narodowym. 

W setną rocznicę odzyskania nie-
podległości znakomita większość 
muzeów i galerii sztuki przygotowała 
ekspozycje dotyczące tego radosne-
go, a zarazem niejednoznacznego 
tematu.  Bardzo wiele z nich różni się 
między sobą. Podejmują temat od 
różnych stron, angażują w interakcję 
różne grupy albo starają się pokazać 
ogromny zbiór wydarzeń przez pry-
zmat jednej niewielkiej historii. Jest 
jednak jedna kwestia, która je łączy 
– wszystkie za wszelką cenę starają 
się być obiektywne. Obiektywność, 
która z jednej strony jest jedną z naj-
wyższych wartości, jeśli chodzi o ana-
lizowanie historii, z drugiej sprawia, 
że staje się ona sucha i nieprzyjazna. 
Właśnie dlatego wystawa przygo-
towana przez Muzeum Narodowe 

Zbigniew Pronaszko, 
Wspomnienie 

ok. 1910, materiały 
prasowe organizatora 

Wojciech Gerson, 
Ogrodnik i mały 
pułkownik 

1855, materiały prasowe 
organizatora 
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w Krakowie jest ciekawą odskocznią 
od panującej obiektywności. Wszyst-
kie wydarzenia sprzed stu lat zostały 
pokazane z perspektywy najbardziej 
czynnego bohatera tamtego okresu – 
Józefa Piłsudskiego. Kurator wystawy 
Niepodległość. Wokół myśli historycz-
nej Józefa Piłsudskiego, Wacława Mi-
lewska podkreśla, że „Najważniejszą 
ideą, powracającą w pismach Józefa 
Piłsudskiego w różnych kontekstach, 
jest niepodległość Ojczyzny”. „Przed 
jej odzyskaniem przyszły Marszałek 
dobitnie obrazuje ograniczenia, re-
presje, cierpienia fizyczne i duchowe, 
którym poddawany jest naród po-
zbawiony niezależności. Po roku 1921 
uświadamia, jak łatwo można tę nieza-

leżność utracić.” – dodaje. Na wysta-
wie zobaczyć będzie można prawie 
800 prac artystów, którzy współod-
czuwali niewolę i wydarzenia listopada 
1918 roku w sposób podobny do Mar-
szałka. Zobaczyć będzie można pra-
ce m. in. Jacka Malczewskiego, Józefa 
Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, 
Leopolda Gottlieba, Juliusza i Woj-
ciecha Kossaków oraz Artura Grott-
gera. Większość eksponatów pocho-
dzi z kolekcji własnej muzeum, jednak 
w ypożyczono także dzieła sztuki 
z polskich i zagranicznych instytucji 
takich jak Biblioteka Polska w Paryżu, 
Musée des Beaux-Arts d'Angers, Snite 
Museum of Art z Indiany (USA). 

Leon Wyczółkowski, 
Legionista grający na harmonii, 
teka: Wspomnienia z Legionowa 

1920, materiały prasowe 
organizatora

Jacek Malczewski,
Pytia

1917, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej: 

arsenal.art.pl
P

oz
na

ń

Czy sztuka może być formą tera-
pii? I czy taka terapia może mieć 
uniwersalną wartość dla innych 
widzów? Na te pytania stara się 
odpowiedzieć wystawa The Re-
storation Will / The Place to 
Belong organizowana w poznań-
skiej Galerii Miejskiej Arsenał. 

Gdy zada się artyście pytanie, o to co 
go motywuje, prawdopodobnie więk-
szość z twórców odpowie, że najsil-
niejsze uczucia. Pytanie to jest zniena-
widzone przez wielu artystów. Z jednej 
strony pojawia się w prawie każdej 
rozmowie o ich twórczości, a z drugiej 
za każdym razem tak samo trudno na 
nie odpowiedzieć. Jak opisać uczucia, 
które sterują człowiekiem w procesie 
tworzenia? Dla jednych są to momen-
ty miłości, dla innych wątpliwości. Są 
też tacy, którzy z tworzenia prac arty-

Mayumi Suzuki,
The Place to Belong

materiały prasowe 
organizatora

Mayumi Suzuki,
The Place to Belong

materiały prasowe 
organizatora
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stycznych zrobili metodę na oswojenie 
i docelowo pokonanie traumy. Właśnie 
taka sytuacja ma miejsce w przypad-
ku twórczości Mayumi Suzuki, której 
wystawę oglądać można w poznań-
skiej Galerii Miejskiej Arsenał. Prace 
zaprezentowane na wystawie The 
Restoration Will / The Place to Belong 
są reakcją na tsunami, które 11 marca 
2011 roku uderzyło w Japonię, zrównu-
jąc z ziemią Onagawę, rodzinne mia-
sto artystki. W kataklizmie zaginęli 
rodzice artystki, studio fotograficzne 
prowadzone tu od 87 lat, najpierw 
przez jej dziadka, później przez ojca, 
przestało istnieć. Zginęło 827 osób, 
z 10.000 mieszkańców pozostała dziś 
w Onagawie nieco ponad połowa. Pro-
jekt artystki jest ciekawym połącze-

niem rzeczy znalezionych w archiwum 
rodzinnym i portfolio fotograficznym 
jej ojca z współczesnymi fotografiami. 
W efekcie powstaje niezwykle pry-
watna i osobista forma kalendarium 
traumy. „Pewnego dnia spróbowałam 
fotografować krajobraz, używając za-
lanego obiektywu taty. Obraz okazał 
się ciemny i nieostry jak widok oczami 
zmarłego. Robiąc zdjęcie, poczułam, 
że mogę połączyć ten świat z tamtym. 
Czułam, że mogę prowadzić rozmowę 
z rodzicami, mimo że w rzeczywisto-
ści to niemożliwe.” – mówi Suzuki. Ele-
mentem wystawy jest limitowana pu-
blikacja powstała w czasie rezydencji 
Mayumi Suzuki w Galerii PIX.HOUSE 
w listopadzie bieżącego roku.

Mayumi Suzuki,
The Restoration Will

materiały prasowe 
organizatora

Mayumi Suzuki,
The Place to Belong

materiały prasowe 
organizatora

Mayumi Suzuki,
The Restoration Will

materiały prasowe 
organizatora
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Więcej informacji na 
temat przedsięwzięcia 
i poszczególnych propozycji 
znaleźć można na stronie 
internetowej: 

www.bwa.katowice.pl

K
at

ow
ic

e

Wojna kojarzy nam się z symbo-
lem zła. Jednak historia zmienia 
jej znaczenia. Dla wielu ludzi kon-
flikty stają się sensem istnienia. 
Jak zmienia to perspektywę? Na 
to pytanie stara się odpowiedzieć 
wystawa Cień wolności organi-
zowana w katowickiej Galerii 
Sztuki Współczesnej BWA.

Wydawać by się mogło, że wojna po-
winna być stanem przejściow ym. 
Momentem, w którym dwie antago-
nistycznie nastawione strony ście-
rają się w celu podkreślenia swojej 
wyższości. Motywy mogą być bardzo 
różne. Jedni walczą ze sobą, żeby 
uciemiężyć drugich, tamci bronią 
swojej wolności. Zdarzają się też woj-
ny, w których dwie armie ścierają się 
w imię wolności stron trzecich. Jed-
nak taka definicja wojny wciąż jest 
niepełna. To, co naszym zdaniem 
powinno być przejściowe i doprowa-
dzać do katharsis ustalającego nowy, 
w miarę stabilny porządek, dla innych 
jest celem samym w sobie. Ostatnie 

Babcia harcerka 
z papierosem

fotografa ze zbiorów 
prywatnych, materiały 
prasowe organizatora

Paweł Althamer,
Koziołek Matołek

2013, asamblaż, dzięki 
uprzejmości Artysty  
i Galerii Foksal, materiały 
prasowe organizatora 
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dwieście lat doprowadziło do pato-
logii, w której wojna stała się życio-
wym celem ludzi. Nie potrafią bez niej 
żyć. To ona pokazuje im ich miejsce 
na świecie i pozwala budzić się rano 
z poczuciem pewnego rodzaju stabi-
lizacji. Wystawa Cień wolności orga-
nizowana w katowickiej Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA jest spojrzeniem 
na dzieje minionego stulecia przez 
pryzmat sztuki. Pokazane jest ono 
w dziełach artystów różnych genera-
cji. Historie i podania, mity i legendy 
— bliskie i odległe, losy ogólne i lokal-
ne oglądane są z perspektywy nostal-
gicznej pamięci, ironicznego dystan-

su. Są świadectwami traum, dotykają 
tematów tabu wstydliwie  przemil-
czanych w „jasnych narracjach”. Tak 
opowiedziana historia odbiega od  
historii przedstawianej w świetle pa-
tosu. Ukazuje złożoność losów, nie 
w oślepiającym blasku, a w łagodnym 
dla oka i tolerującym subtelne niu-
anse cieniu. Na wystawie zobaczyć 
będzie można prace takich twórców 
jak: Paweł Althamer, Mirosław Bałka, 
Tadeusz Kantor, Zbigniew Libera czy 
Wojciech Prażmowski. Wystawa zo-
stała zorganizowana w ramach XXVII 
Festiwalu Ars Cameralis.

Karolina Grzywnowicz, 
Chwasty

2015, dokumentacja fotograficzna 
procesu przenoszenia łąki,  
fot. Michał Ramus, materiały 
prasowe organizatora

Michał Smandek, 
Zabiegi pielęgnacyjne.  
Kopalnia Wujek

2017, obiekt, fotografia, wideo,  
w kolekcji Instytucji Ars Cameralis, 
materiały prasowe organizatora

Martyna Kielesińska,
found footage na bazie filmu 
Salto Tadeusza Konwickiego  
z 1965 r.

materiały prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    12/2018 23



Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy w Muzeum 
Sztuki w Łodzi dostępne są na 
stronie internetowej: 

msl.org.pl

Ł
ód

ź Dla jednych była największą 
traumą w historii, dla drugich 
natomiast początkiem wolności 
i nowego porządku. I wojna świa-
towa jest wydarzeniem, tak zło-
żonym, że należy na nią patrzeć 
z wielu perspektyw. Właśnie taką 
możliwość daje wystawa Wielka 
Wojna organizowana w łódzkim 
Muzeum Sztuki. 

Na osi czasu historii świata znajduje 
się kilka przełomowych momentów, 
które przełamywały znany porządek 
i niezwykle mocno wpływały na ko-
lejne lata. Jednym z nich z pewnością 
była I wojna światowa. Co ciekawe jej 
przebieg i skutki często są deprecjo-
nowane w porównaniu z wielką wojną, 
która miała miejsce dwadzieścia lat 
później. Natomiast to właśnie kon-
flikt, który rozpoczął się w 1918 roku 
był tym mniej spodziewanym, bardziej 
zaskakującym i, dla wielu narodów na 
świecie, równie tragicznym, co II woj-
na światowa. Wystawa Wielka Woj-
na organizowana w łódzkim Muzeum 
Sztuki podejmuje temat I wojny świa-
towej jako zderzenie różnych, często 
sprzecznych sił, interesów i idei – raz 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, 
Walka (Rąbanie lasu)

1921-1922, farby olejne na płótnie, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, materiały 
prasowe organizatora

Heinrich Hoerle, 
Denkmal der ubenkannten 
Prothesen

1930, olej na tekturze, Von der 
Heydt-Museum, Wuppertal, 
materiały prasowe organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    12/2018 25

http://msl.org.pl


modernizacyjnych, innym razem tra-
dycyjnych. Uwidacznia ona zależności 
między sztuką nowoczesną a dświad-
czeniem wojny, pokazanych z różnych 
perspektyw, uwypuklając przy tym 
różnice między pamięcią tego wyda-
rzenia w sztuce Europy Zachodniej 
a Środkowo-Wschodniej. Na Zacho-
dzie artyści traktują ją bowiem jako 
obraz katastrofy, natomiast w krajach 
wschodnich częściej ukazywana jest 
ona jako kamień węgielny odzyskania 
państwowości i zainicjowania rewo-
lucji. Wystawa jest zaproszeniem do 
namysłu nad tą różnicą i jej efektami 
w kształtowaniu kultury. Ekspozycja 
została podzielona przez kuratorów na 

cztery części: Ofensywa, Apokalipsa, 
Okaleczenie i rozpad oraz Nowy po-
rządek. Dzięki takiemu zabiegowi widz 
ma możliwość przebycia historycznej 
drogi rozpoczynającej się od nadziei 
i prowadzącej przez obawy, oczeki-
wania, aż do podsumowań i nowego 
układu sił. Przemieszczając się między 
tymi punktami, widz jest prowokowa-
ny do zmieniania perspektywy. Ogląda 
wojnę z lotu ptaka, obcuje z fragmen-
taryzacją znanej rzeczywistości, a fi-
nalnie staje przed zbliżeniem na ludzki 
wymiar wojny wraz z jego indywidual-
nymi losami, aspektem etycznym i po-
stępującym odczłowieczeniem. 

Vladas Drėma,
Praczka 
 
1930, olej na płótnie, Lietuvos 
Dailes Museum, Wilno, materiały 
prasowe organizatora 

Jan Alojzy Neuman,
Symbol wojny

1930, fotomontaż, Muzeum  
Sztuki w Łodzi, materiały  
prasowe organizatora 
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Więcej informacji 
na temat wystawy 
dostępnych jest na 
stronie internetowej:

etnomuzeum.pl

To
ru

ń
Wernisaż wystawy 
Wileńskie kiermasze, jarmarki  
i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich

Muzeum Etnograficzne  
w Toruniu

Słyszeliście o wileńskim Fotoklu-
bie? Albo o Bolesławie i Edmun-
dzie Zdanowskich? Nie martwcie 
się, wystawa Wileńskie kierma-
sze, jarmarki i odpusty. Foto-
grafie Bolesławy i Edmunda 
Zdanowskich  organizowana 
w toruńskim Muzeum Etnogra-
ficznym przybliży wam postaci 
tych niesamowitych fotografików. 

W każdym kraju istnieje grupa ar-
t ys tów,  k tór z y p omim o swojego 
ogromnego wpływu na rozwój swo-
jej dziedziny artystycznej, zostali 
zapomniani. Właśnie do tego grona 
należą Bolesława i Edmund Zdanow-
scy, którzy z pewnością są jednymi 
z najważniejszych postaci dla wileń-
skiego środowiska fotograficznego. 
Uczniowie Jana Bułhaka i członko-
wie elitarnego wileńskiego Fotoklu-
bu, nie tylko współtworzyli bardzo 
wysoką pozycję Wilna jako ośrodka 
sztuki fotograficznej, ale też pomaga-
li nowym adeptom sztuki w rozwijaniu 
swoich pasji. Oboje specjalizowali się 
w piktorializmie czyli stylu opierają-
cym się na indywidualnej ingerencji 
artysty w każdą wykonaną odbit-
kę. Fotografowali przede wszystkim 
architek turę i  pejzaże.  W 1929 r. 
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Edmund Zdanowski podjął pracę 
jako instruktor w Zakładzie Fotografii 
Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Był to pierwszy w Polsce 
uniwersytecki kierunek kształcący 
artystów fotografów – fotografików. 
W 1935 roku Zdanowscy otworzyli 
pierwszy własny zakład fotograficz-
ny, w którym nie tylko tworzyli foto-
grafie artystyczne, ale też realizowali 
zamówienia władz miasta na albumy 
prezentujące piękno Wilna. Ich pra-
ce wydawano także w formie pocz-
tówek. Uwielbiali także fotografo-
wać tradycyjne wileńskie kiermasze.  
Utrwalili na zdjęciach m.in.: Kaziuki 
odbywający się 4 marca, Niedzie-
lę Palmową,  kiermasz św. Jana 24 
czerwca, św. św. Piotra i Pawła oraz 
Zaduszki. Fotografie te jak dotąd nie 
doczekały się ani osobnej wystawy, 
ani opracowania. Do dziś funkcjo-
nują w obiegu w znikomej ilości. To, 
co najciekawsze w pracach Zdanow-
skich to formuła kapsuły czasu. Ich 
prace przenoszą widza do tętniące-
go życiem Wilna, w którym z okazji 
kolejnych, cyklicznie odbywających 
się w roku odpustów, spotykały się 
okoliczne wsie i mieszkańcy miasta.

Wileńskie kiermasze, jarmarki  
i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich 
 
plakat, materiały prasowe 
organizatora 

Wernisaż wystawy 
Wileńskie kiermasze, jarmarki  
i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich

Muzeum Etnograficzne  
w Toruniu

Wernisaż wystawy 
Wileńskie kiermasze, jarmarki  
i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich

Muzeum Etnograficzne  
w Toruniu
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aw Tak jak o narodzie świadczą jego 

artyści, tak o wielkich miastach 
świadczą stojące w nich budyn-
ki. Jednym z najważniejszych ar-
chitektów dla międzywojennego 
Wrocławia był Adolf Rading , 
którego projekty zobaczyć bę-
dzie można na wystawie WuWAg 
płynie do Ameryki: Adolf Ra-
ding we Wrocławiu wystawia-
nej we wrocławskim Muzeum 
Architektury. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno wystawy, 
jak i samej artystki dostępne są 
na stronie internetowej:  

ma.wroc.pl

Adolf Rading, 
Turmhaus

Wrocław, materiały  
prasowe organizatora 

„Uwaga! Uwaga! Tu Wrocław i Gliwice. 
Wielce Szanowni Państwo, ogłaszamy, 
że Rozgłośnie Śląskie będą Państwu 
szczegółowo relacjonować wypłynię-
cie parowca oceanicznego WuWAg” 
– kpił dziennikarz Rudolf Hillebrand 
w tekście z 1930 roku. Satyra odnosiła 
się do zaprojektowanego przez Adolfa 
Radinga w 1929 roku domu wspólno-
towego (Turmhaus) o formie przypo-
minającej okręt z relingami i tarasami 
na dachach. Pochodzący z Berlina 
Adolfa Rading był jednym z najwy-
bitniejszych architektów Wrocławia 
w okresie międzywojennym. Właśnie 
jego wpływ spowodował, że Wrocław 
w okresie Republiki  Weimarskiej 
uchodził za miasto awangardy. W swo-
jej twórczości – zarówno praktycznej, 
jak i teoretycznej – fascynował go pro-
blem „nowego mieszkania” i „nowego 
budownictwa” w kontekście urbani-
stycznym. Wyostrzające się nastroje 
polityczne i społeczne po przejęciu 
władzy przez narodowych socjalistów 
zmusiły Radinga do opuszczenia Nie-
miec pod koniec 1933 roku. Następ-
nie mieszkał we Francji i w Palestynie. 
W 1957 roku zmarł w Londynie. Na 
wystawie WuWAg płynie do Amery-
ki: Adolf Rading we Wrocławiu orga-
nizowanej we wrocławskim Muzeum 
Architektury zobaczyć będzie moż-
na jego projekty architektoniczne, 
archiwalne fotograf ie oraz modele 
najważniejszych wrocławskich reali-
zacji Radinga. Do jego projektów na-
wiązuje również aranżacja ekspozycji, 
która cytuje pierwotną kolorystykę 
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wnętrz domu doktora Arnolda Krie-
bela we Wrocławiu, zaprojektowane-
go przez Radinga w 1927 roku. Co cie-
kawe, wystawa pojawia się, gdy dwie 
najważniejsze wrocławskie realizacje 
architekta – dom wspólnotowy i loża 
Odd Fellow – oczekują na rewaloryza-
cję. Wydaje się to idealny moment, by 
przypomnieć dorobek architekta oraz 
znaczenie jego projektów dla rozwoju 
miasta. 

Adolf Rading, 
Loża Odd Fellow

Wrocław, materiały  
prasowe organizatora 

WuWAg płynie do Ameryki: 
Adolf Rading we Wrocławiu

Plakat, materiały  
prasowe organizatora 
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Skąd pomysł na tego typu ekspozy-
cję? Pretekstem stał się tym razem 
hucznie obchodzony w tym roku ju-
bileusz 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji or-
ganizowane są liczne przedsięwzięcia 
okolicznościowe, mające podkreślić 
rangę wydarzenia i umilić wspólne 
świętowanie. Artyści Warmińsko-Ma-
zurskiego Stowarzyszenia Areszt 
Sztuki postanowili uczcić ten rok, 
przygotowując wystawę poświęconą 
szeroko rozumianej wolności. Jest to 
jednocześnie odważna próba zmie-
rzenia się z hasłem, które w ostatnim 
czasie na stale zagościło w słowni-
kach polityków, krytyków, ludzi kul-
tury i publiczności. Prace wystawiane 

Każdy z nas ma jakąś przestrzeń, 
wokół której koncentruje swo-
je życie i codzienne działania. 
To osobiste centrum kształtuje 
również nasze spojrzenie na to, 
co znajduje się poza nim – jest 
odległe nie tylko geograficznie, 
ale przede wszystkim duchowo. 
Zagadnienie to rozwija wystawy 
Wyjście z centrum prezentowana 
w białostockim Arsenale.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy i artystów biorących w niej udział 
dostępne są na stronie internetowej: : 

galeria-arsenal.pl

Alicja Łukasiak, 
Pożeracz gatunków

2015, ceramika, metal i drewno, 
materiały prasowe organizatora
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w BWA prezentują bardzo zróżnicowa-
ne podejście do tytułowego zagadnie-
nia. Dla jednych stało się ono okazją 
do zwrócenia się ku Polsce, dla innych 
zaś pretekstem do autorefleksji – za-
głębienia się we własną twórczość, 
by znaleźć w niej to, co najważniejsze. 
Jak zauważyła jedna z artystek – Iwo-
na Bolińska-Walendzik – wolność dla 
artysty to możliwość niczym nieogra-
niczonej kreacji, niczym z wyjątkiem 
swojej własnej wyobraźni. Sam tytuł 
wystawy ma podkreślać również auto-
nomiczny charakter procesu kreacji. 
Formy i sposoby realizacji podporząd-
kowane są zawsze indywidualnej wizji 
artystycznej, idei, która jest nadrzęd-
na wobec przyjmowanych środków 
wyrazu. Wolność przejawia się także 
w sposobie przygotowania wystawy. 
Artyści biorący udział w projekcie 
mogli sami wybrać swoje prace i zde-
cydować, w jaki sposób zostaną one 
zaprezentowane w galerii. Z tego pa-
tchworku wyłania się obraz kilku po-
koleń twórców, z ich własnym, indy-
widualnym doświadczeniem historii, 
czasu i miejsca. Ich twórczość zako-
twiczona jest nie tylko w personalnym 
doświadczeniu, ale i historycznym 
kontekście, a także silnie osadzona 
jest we współczesnym świecie coraz 
bardziej dynamicznych przemian. Tym 
samym ich poszukiwanie wolności 
przybiera rozmaite formy. 

Grzegorz Drozd,  
Opera serie 
 
2014, miejsce akcji: Indie, 
Varanasi, materiały prasowe 
organizatora

Magdalena Firląg, 
Juicy, orange peels 
 
2018, drewniane patyki, praca 
powstała w regionie Chiapas 
w Meksyku, materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    12/2018 39



W
 O

B
IE

K
T

Y
W

IE
MAKRO

W
ie

de
ń,

 A
us

tr
ia

: 

Pieter Bruegel Starszy – XVI-wieczny malarz i rysownik – zrewolu-
cjonizował wiele aspektów i gatunków malarstwa. Był gawędziarzem, 
satyrykiem, wnikliwym obserwatorem i krytykiem społecznym. Moż-
na się o tym przekonać, odwiedzając wiedeńskie Kunsthistorisches 
Museum, gdzie trwa retrospektywna wystawa jego twórczości. Eks-
pozycja ta jest miejscem spotkania dzieł, które specjalnie z tej oka-
zji wypożyczone zostały z różnych zakątków świata – w ten sposób 
udało się zgromadzić ponad połowę wszystkich zachowanych prac 
Bruegela. Artysta w swoich kompozycjach utrwalił swój pogląd na 
społeczeństwo, w którym żył. Odważnie wizualizował różne aspek-
ty życia współczesnych mu ludzi, a wiele wątków z jego twórczości 
pozostaje nadal bardzo aktualnych. Oferując bogactwo szczegółów, 
Bruegel zaprasza widzów do zanurzenia się w jego obrazowy świat. 

khm.at

Peter Bruegel Starszy, 
Myśliwi na śniegu

1565, Kunsthistorisches 
Museum Vienna,  
©KHM Museumsverband, 
materiały prasowe 
organizatora 

Peter Bruegel Starszy, 
Triumf śmierci

prawdopodobnie po  
1562 r., ©Museo Nacional 
del Prado, Madryt, 
materiały prasowe 
organizatora
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Max Beckmann,
Plaża

1922, ©VG Bild-Kunst, 
Bonn 2018/Staatliche 
Museen zu Berlin, 
Kupferstichkabinett/
Dietmar Katz, materiały 
prasowe organizatora

Jacopo Tintoretto, 
Przeniesienie ciała 
św. Marka 
 
1562-1566, Gallerie 
dell’Accademia, 
Wenecja B
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lin

, N
ie
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:

W marcu 2018 roku berlińskie Staatliche Museum otrzymało w spadku po 
Barbarze Göpel – znanej historyk sztuki – znaczący zbiór składający się 
z dwóch obrazów, czterdziestu sześciu rysunków i pięćdziesięciu dwóch 
odbitek Maxa Becmanna oraz obrazu Jana Purrmanna. Dzieła te jako 
historyczny, całościowy zapis są obecnie po raz pierwszy prezentowa-
ne szerszej publiczności. Jest to nieoceniony wkład w kolekcję muzeum, 
gromadzącą w dużej mierze klasyczne dzieła modernistyczne. Wystawa 
oferuje wielowymiarowy wgląd w twórczość Maxa Beckmanna. Na szcze-
gólną uwagę zasługują rysunki, które stanowią reprezentatywny przegląd 
różnych etapów kariery artysty: od początku jego nauki w Weimarze aż 
do ostatnich dni spędzonych na wygnaniu w Amsterdamie. Szczególny 
nacisk położy został na szkice wykonywane przez Beckmanna podczas 
jego służby medycznej na froncie wschodnim i we Flandrii w czasie pierw-
szej wojny światowej. Większość z tych rysunków do tej pory była pokazy-
wana niezwykle rzadko i tylko niewielu badaczy wie o ich istnieniu.  

smb.museum

W
en

ec
ja

, W
ło

ch
y: Jacopo Robusti na świecie znany jest jako Tintoretto – przydomek ten 

zyskał jako syn weneckiego farbiarza. Z okazji 500. rocznicy śmierci 
tego giganta XVI-wiecznego malarstwa europejskiego w weneckim 
Pałacu Dożów prezentowana jest wystawa poświęcona jego twórczo-
ści. Ekspozycja ta ujawnia wizjonerskie, odważne i niekonwencjonalne 
aspekty malarstwa Tintoretta. Potrafił on rzucić wyzwanie tradycji ty-
cjanowskiej, przekraczając ją w dążeniu do innowacji nie tylko w za-
kresie rozwiązań technicznych i stylistycznych, ale także ikonografii 
– eksperymenty w tym obszarze wyznaczyły punkt zwrotny w historii 
XVI-wiecznego malarstwa weneckiego. Poprzez dzieła prezentowane 
na wystawie Tintoretto ujawnia się jako fascynujący interpretator we 
wszystkich gatunkach, które podejmował: od religijnych tematów po 
wielkie obrazy historyczne, od portretów po sceny rodzajowe i mito-
logiczne tematy.

palazzoducale.visitmuve.it
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Paula Rego,
Taniec

1988, akryl na papierze 
nałożonym na płótno, 
©Kolekcja prywatna/
Bridgeman Images, materiały 
prasowe organizatora

P
ar

yż
, F

ra
nc

ja Jako jedyna artystka w Londyńskiej Grupie Paula Rego 
wyróżniała się na tle pozostałych twórców silnie figuratyw-
ną, literacką, wnikliwą i wyjątkową pracą. Urodziła się w Li-
zbonie w 1935 roku. Jako nastolatka opuściła Portugalię 
i uciskającą dyktaturę Salazara, by studiować w Londynie, 
gdzie mieszka od ponad pięćdziesięciu lat. Podczas stu-
diów w Slade School of Arts otarła się o takie wielkie po-
staci, jak Francis Bacon, Lucian Freud czy David Hockney. 
Jako malarka tworzy duże pastelowe poliptyki. O ich nie-
zwykłej sile oddziaływanie przekonać się można, odwiedza-
jąc paryskie Musée d’Orsay, gdzie trwa wystawa The cruel 
stories of Paula Rego. Czerpiąc inspirację z manekinów, 
lalek i masek artystka tworzy na swoich płótnach posta-
cie i zwierzęta, które przekształca i zniekształca, tworząc 
wielkoformatowe dzieła, w których łączą się rzeczywistość 
i fikcja, sny i koszmary. 

musee-orsay.fr
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W ramach eskpozycji prezentowane 
są dwie prace wideo, które precyzyj-
nie odzwierciedlają zainteresowa-
nie artystyczne Cortiñas i starannie 
ukazują jej język wyrazu. Duża część 
praktyki twórczej artystki koncentru-
je się na nieustannym podważaniu fil-
mowej pamięci, analizowaniu i reedy-
cji istniejącego materiału filmowego, 
który przeplata skrupulatnym mon-
tażem własnego materiału. Pierwsze, 
co napotyka widz po wejściu na wy-
stawę to trzykanałowe wideo z 2016 
roku zatytułowane The most given of W
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Więcej zarówno o wystawie, jak 
i artystce przeczytać można na 
stronie internetowej: 

cac.lt
KRAJE BAŁTYCKIE

W
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o,
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a:

Wileńskie Centrum Sztuki Współ-
czesnej (CAC) przygotowało nie 
lada gratkę dla miłośników sztuki 
wideo. Przygotowało pierwszą in-
dywidualną wystawę hiszpańskiej 
artystki Eli Cortiñas, zatytułowa-
ną Remixers Never Die. 

Eli Cortiñas,
The most given of givens

2016, video trzykanałowe, 9’, 
kadr z video, materiały prasowe 
organizatora
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givens. Ten jedenastominutowy film 
za punkt wyjścia bierze filmową sagę 
o Tarzanie i za jej pośrednictwem 
kwestionuje ideę „inności”, stworzo-
ną przez machinę Hollywood. Wyko-
rzystując szeroką gamę znalezionych 
materiałów – od produkcji Walta Di-
sneya po powszechnie znane kino 
francuskie i niektóre z pierwszych 
afrykańskich ekranizacji – Cortiñas 
poddaje w wątpliwość etnocentrycz-
ne spojrzenie zastosowane w zachod-
nim kinie. Zainteresowanie artystki 
tego typu zagadnieniami ujawnia się 
także w drugim wideo prezentowa-
nym na wystawie – The One Who 
Walks (Quella Che Cammina) z 2014 
roku. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku, artystka własne nagra-
nia miesza z gotow ym, wcześniej 
znalezionym i wybranym materiałem 
filmowym. Co ciekawe, po raz pierw-
szy w jej twórczości pojawiaja się sce-
neria zbudowana z abstrakcyjnych 
rzeźbionych obiektów, która staje 
się metaforycznym odniesieniem do 

wewnętrznej walki, jaką toczą boha-
terowie wideo. Centralna postać tego 
utworu zapożyczona została z filmu 
Paid Love Carlo Lizzanisa, który jest 
jedną z sześciu części włoskiej an-
tologii Love in the City (1953). W fil-
mie tym starzejąca się prostytutka 
u schyłku swojej kariery kontynuuje 
wędrówkę po nocnych ulicach, na 
próżno szukając klientów. Cortiñas 
nie tylko przywłaszcza sobie tę po-
stać, używając jej do podkreślenia roli 
kobiecego ciała jako towaru, ale przy-
właszcza ją sobie podwójnie – doda-
jąc warstwę osobistej historii poprzez 
zastosowanie formuły synchronizacji 
ust mówiących. Dwa filmy przedsta-
wione jako instalacje w formacie czar-
nych pudełek wywierają duże wraże-
nie. Wystawa zachęca zwiedzających 
do ponownego przemyślenia własne-
go spojrzenia na proponowane filmo-
we wyobrażenia i do znalezienia no-
wych, być może bardziej subtelnych, 
narracji. 

Eli Cortiñas,
Quella che cammina

2014, widok instalacji, dzięki 
uprzejmości artystki 
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W 2011 zostałeś finalistą 10. edy-
cji konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii. Dlaczego wówczas zde-
cydowałeś się na udział w takim 
przedsięwzięciu i jaką pracę zapre-
zentowałeś jury?

Infernal hails! Po pierwsze dlatego, że 
wasza siedziba znajduje się przy ulicy 
Kostrzewskiego, a to nazwisko nie ma 
prawa uciec uwadze młodemu wyznaw-
cy Kata. Po drugie, od początku inten-
sywnie malowałem na studiach i chcia-
łem wiązać swoją przyszłość z tym 
medium, które towarzyszyło mi jakoś 
od 9 roku życia. Starałem się brać udział 
w konkursach malarskich, ogólnopolski 
finał APH był wtedy pierwszym, do któ-
rego się zakwalifikowałem. Z pewnością 
był pozytywnym impulsem do dalszej 
działalności. Mogłem skonfrontować się 
z publicznością innych środowisk. Na-
groda była jednocześnie kusząca i prze-
rażająca. Na szczęście nie pojechałem 
do Nowego Jorku, bo jako ktoś znikąd 
z pewnością oszalałbym w największej 
aglomeracji świata i do dziś siedział 
gdzieś w kąciku, grając na trąbce z pal-
ców przystawionych do nosa, a moje 
plecy jeżyłyby się od strzykawek z róż-
nymi substancjami. Wrzeszczę na widok 
automatu na bilety, a co by było, gdy-
bym miał ich przed sobą cały las? Nie 
wiem. Zresztą i tak mama by mnie nie 
puściła. Zaprezentowaną pracą był ob-
raz olejny bez tytułu, o wymiarach 130 
x 90cm, można go obecnie zobaczyć 
w Koloni Artystów. Przedstawia totemo-
watą mózgownicę, która zabarwia swoje 

W obiektywie… 
Marek Rachwalik
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otoczenie tuszem niczym kałamarnica. 
Patrzy na nas dziwnym wzrokiem, a my 
na jej op-artowe części ciała.

Jak – z perspektywy czasu – uczest-
nictwo w konkursie wpłynęło na 
Twój rozwój artystyczny?

Był to dobry znak dający motywację, 
uświadamiający, że moja praca ma 
sens, że warto to robić, obraz został 
zauważony, wyróżnił się spośród tłu-
mu. Dał nadzieję i światełko w tunelu, 
że może niekoniecznie czeka mnie los 
zbieracza puszek pod pobliskim gie-
esem, w wytartych portkach uwalonych 
ziemią i reklamówce z tulipanami. Miłe 
jest również to, że fanpejdż konkursowy 
zawsze promował moje kolejne wysta-
wy, wydarzenia i sukcesiki.

Zapytany o temat Twojej twórczości 
jednym tchem wymieniasz naturę, 
lewitujące obiekty 3D, psychode-
liczne zjawiska, kosmiczne ostępy, 
elementy robotyki, mikroproceso-
rów, hydraulicznych instalacji i wiej-
ski folklor. Na pierwszy rzut oka wy-
gląda to na mieszankę wybuchową… 
Jak udaje Ci się łączyć wszystkie te 
aspekty? 

Do tego wszystkiego trzeba dorzucić 
teraz muzykę metalową, z jej okładka-
mi, logotypami oraz imidżem. Mam wra-
żenie, że z tych wszystkich elementów 
właśnie ona oddziałuje najbardziej na 
moje malarstwo, które w ostatnim cza-
sie stało się bardziej narracyjne. Te wy-

Marek Rachwalik, 
Pierwszy prywatny 
nightliner polskiej 
kapelki deathowej na 
trasce po stanach 

olej na płótnie, 2017, 
dzięki uprzejmości 
artysty
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mienione elementy, same w sobie, ode-
szły trochę na dalszy plan. Ale owszem, 
natura, folklor i technologia to tematy 
bardzo atrakcyjne wizualnie i malarsko, 
które zawszę będę chętnie eksploro-
wał. Kolejną warstewkę tworzy również 
zabawa własnym wizerunkiem w sieci, 
metalowe autofotografie, w których wy-
kreowałem postać twardego, wiejskiego 
skurwysyna, robiącego wszystko, aby 
jego wrogowie nie mogli spać spokojnie. 
Metal to emanacja siły, tłamszenie prze-
ciwnika kanonadą blastów i riffów, kult 
mięśnia poprzecznie prążkowanego. 
Czemu Lobo był najtwardszy ze wszyst-
kich lalusiowatych superbohaterów ko-
miksowych? Bo jego mały móżdżek non 
stop miał nałożone słuchawki, z których 
wybrzmiewała ostra mielonka, proste.

Na ile Twoja twórczość jest autobio-
graficzna? 

W ostatnich latach coraz bardziej, o wie-
le częściej odnoszę się do swoich prze-
żyć niż miało to miejsce kiedyś. Dawne 
fascynacje przyrodą, polską wsią z jej 
rolniczym pierdzielnikiem i metalem. 
Mój najnowszy obraz będzie wizualizo-
wał wiosenny plener we Lwowie i smród 
znoszonych skarpet.

Twoje prace zamieszkują dziwne 
stworzenia, które wydają się przy-
należne raczej do świata marzeń 
sennych, a może nawet koszma-
rów… Czy surrealizm jako nurt w ja-
kiś sposób jest obecny w Twojej 
sztuce? 

Pewnie tak, ale już nie analizuję tego 
w ten sposób. To określenie za bardzo 
przywołuje mi ducha poprzedniej epo-
ki. Po prostu maluję ekscentrycznych 
bohaterów, którzy dziś bardziej przy-
pominają kreskówkowych aktorów 
o humanoidalnych kształtach. Motywy 
z wyobraźni łączą się z tymi zaobser-
wowanymi w naturze albo Internecie. 
Stworzyłem postać przypakowanego, 
kolczastego metalowca, który zawsze 
dzierży w łapce jakieś narzędzie do 
zadawania krzywdy, kolce powodują, 
że jest niebezpieczny i wymuszają dy-
stans, bez problemu pokaleczy cherla-
we ciało synthpopowca, lub cwanego, 
otumanionego dymem z e-papierosów 
hiphopowca. Z oczytanym jazzują-
cym postrockowcem również da sobie 
radę bez problemu, bo mój wojownik 
nabimbala się jak dzik, nie warto z nim 
zadzierać. Jego żebra są wyprostowa-
ne, co sugeruje, że nie są stworzone 
do ochraniania serca, gdyż po prostu 
go nie posiada. Jego przeciwieństwem 
jest za to fajtłapowaty, niezgrabny twór 
z opon o rozbieganym wzroku, inteli-
gencji płaza, kaczkowatym chodzie, 
ale poczciwym usposobieniu. Posiada 
kwietnik w miejscu, którego nikt by się 
nie spodziewał. Te dwie postacie żyją 
ze sobą w cudownie zgranej symbiozie. 
A opowiadają o różnych sprawach: mi-
łości pomiędzy metalami, o tym jak koń-
czą pozerzy, porównuję za ich pomocą 
strukturę mięśniową black/death meta-
lowca i synthpopowca. Przedstawiam 
również spasionego lidera kultowej ka-
peli 20 lat po reaktywacji i maskotkę ze-

społu, który w swoich początkach miał 
mocne powiązania z ruchem NS.

Tytuły Twoich prac są zazwyczaj 
bardzo złożone, czasem bardziej niż 
opis przypominają osobny utwór 
literacki. Czy ta językowa odsłona 
Twojej twórczości jest dla Ciebie 
szczególnie ważna?

Tak, tytuł poszerza pole znaczeniowe, 
może dopowiadać kolejną warstwę, 
może być w nim również zawarty dow-
cip, który obrazuje coś na pozór zupeł-
nie innego. Stanisław Ruksza podczas 

Marek Rachwalik, 
Kiedy metalówa 
widzi na czacie 
„Wyświetlone”  
a seksowny metal 
nadal nie odpisuje

olej na płótnie, 2018, 
dzięki uprzejmości 
artysty
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naszej współpracy nad wystawą w Tra-
fo powiedział, że można by zrobić pracę 
z samych tytułów obrazów. Z takich, 
które jeszcze nie powstały, z pewnością 
zobaczycie black/death metalową ma-
chinę do mielenia głupiego, ludzkiego 
tałatajstwa, jak również podobną ma-
szynę do walki z bogiem.

Gdzie szukasz inspiracji? 

Głównie w literaturze, filmach i muzyce, 
z pewnością nie w podróżach, bo tych 
za bardzo nie lubię. Trzeba się pakować, 
a to męczące, potem tych spakowanych 
rzeczy ciągle pilnować, przed tymi, któ-
rzy ciągle chcą je zawłaszczać bez po-
zwolenia, a to jest jeszcze bardziej mę-
czące. W podróżach lokalnych owszem, 
wiejskich pejzażykach. Przemierzam 
zapomniane zakamarki naszego wspa-
niałego patolandu rowerkiem.

Czy są artyści, których twórczość 
stanowi dla Ciebie szczególne na-
tchnienie?

Owszem, trochę ich jest. Mam kilku ulu-
bionych malarczyków, ale nie wyzna-
ję ich jakoś przesadnie i to jest chyba 
najzdrowsze. Im artysta bardziej ocie-
ra się o szaleństwo, tym z pewnością 
jest ciekawszy. Obecnie martwi mnie 
sprawa Dagona z zespołu Inquisition, 
największego geniusza i władcy black-
metalowych riffów na tej planecie, który 
za sprawy związane z pedofilią po pro-
stu został usunięty ze sceny, to skandal! 
A tak, to śledzę standardowo: South 

Park i twórczość wybitnego Klocucha. 
Przecież nie będę się inspirował na-
tchnionymi, oświeceniowymi portreta-
mi damulek z włosami zamiast twarzy, 
co ja, baba?

Jakie są Twoje plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość? 

Mam zaplanowane dwie wystawy na 
kolejny rok, sporo obrazów do namalo-
wania i kilka ciekawych, agrarnych kon-
figuracji, w których zaprezentuję swoje 
bicki. Kiedy wreszcie pozbędę się mojej 
dwunastoletniej komórki, będę również 
próbował zostać królem Instagrama.

Marek Rachwalik, 
Logo oraz wąsaty 
lider kultowego, death 
metalowego zespołu, 
reaktywowanego po 20 
latach

lej na płótnie, 2017, dzięki 
uprzejmości artysty

Marek Rachwalik, Fan 
kapel grających kiedyś 
zajebisty black/death 
metal, a później smętny 
jak polska sztuka 
electro/gothic 
 
olej na płótnie, 2017, dzięki 
uprzejmości artysty
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Marek Rachwalik, 
Porównanie 
bicków black/
death metalowca 
i synthpopowca

olej na płótnie, 2018, 
dzięki uprzejmości 
artysty

Co doradziłbyś młodym twórcom, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją 
drogę i szukają możliwości rozwoju? 

Trudno udzielać mi rad. Myślę, że po 
prostu trzeba robić to, co sprawia naj-
większą frajdę, nie próbować się komuś 
przypodobać, mówić szczerze o tym, 
co nas boli albo bawi. Większość rze-
czy i tak dzieje się poza naszą kontrolą. 
Pracujcie więc dużo, pompujcie bic-
ki, nie imprezujcie, nie pijcie alkoholu, 
nie palcie, nie bierzcie, nie randkujcie 
i nie zakochujcie się, generalnie unikaj-
cie odmiennych stanów świadomości. 
Siedźcie raczej w domach, lecz często 
dotleniajcie mózgownice, rozkminiając, 
jak zawładnąć światem. A, i przestań-
cie wreszcie wysyłać mi tysiące listów 
dziennie, z prośbami o podanie numeru 
do mojego dilera. Wszystko osiągnąłem 
na kozim serze i krowiej serwacie.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące wystawy odbywające się 
w Polsce i za granicą. Jaka ekspo-
zycja wywarła na Tobie szczególne 
wrażenie?

Za granicę za bardzo nie jeżdżę, bo żem 
zahukany wsiur, gadają tam jakoś dziw-
nie, zamiast się porządnie polskiego 
nauczyć, zresztą komu to potrzebne? 
Nie liczę oczywiście wyjazdów na letnie 
festiwale metalowe do Czech. Wraca-
jąc do wystaw, ostatnio z pewnością 
wspaniała wystawa Dzieci Światła, po-
święcona Andrzejowi Urbanowiczowi, 
kuratorowana przez Stanisława Rukszę, 
w ramach Bielskiej Jesieni w Bielsku-
-Białej. Mam zaszczyt brać w niej udział 
obok superowych artystów. Bardzo faj-
na wystawa Klocucha w Warszawie, na-
stępnie Bolesław Chromry i Magdalena 
Sawicka w katowickiej Galerii Szarej, 
no i oczywiście dwa moje indywidualne 
pokazy. W Trafostacji Sztuki w Szczeci-
nie – Vulgar Display of Marek i Kolonii 
Artystów w Gdańsku – Psychodeliczny 
ko-Marek. Pozostając w temacie au-
topromocji, polecam również gorąco 
najnowszą, piękną książkę Olgi Dren-
dy Wyroby, którą ilustrują moje obrazy. 
Mielcie baniaczkami dla koziołka i do 
zobaczenia u wrót piekieł! 
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Centrum RUPERT w Wilnie

Zmień perspektywę –
Wilno

Po kilkunastu miesiącach wędrówek po 
mniej lub bardziej znanych miejscach 
w słonecznej Walencji, przenosimy się 
na jakiś czas zdecydowanie bardziej 
na wschód i północ. Od tego numeru 
Spacerownika prezentować będziemy 
cyklicznie najciekawsze punkty, insty-
tucje, muzea, galerie i inicjatywy arty-
styczne w Wilnie i w okolicach. 

Nie powinien dziwić fakt, że Wilno 
znalazło się na liście 10 najbardziej 
przyjaznych artystom miast według 
portalu Dazeddigital. Na artystycz-
nej mapie Wilna szczególne miejsce 
zajmuje centrum sztuki współczesnej 
oraz inkubator sztuki RUPERT, leżący 
w podwileńskiej dzielnicy Wołokumpie 
(lit. Valakampiai). RUPERT przyciąga 
lokalnych i międzynarodowych twór-
ców i praktyków kultury współczesnej: 
artystów wizualnych, pisarzy, kurato-
rów, muzyków, menedżerów kultury  
i pracowników akademickich, dając im 
możliwość rozwijania własnych projek-
tów poprzez kontakt z bogatą tradycją 
regionu i poprzez bardzo nowoczesne 
podejście do działań artystycznych  
w ogóle.

Jako o ś ro d e k  sz tuki  i  e d ukacj i , 
RUPERT jest też pewnego rodzaju 
platformą twórczej wymiany między 
artystami litewskimi i zagranicznymi. 
Program instytucji kładzie też nacisk 
na innowacyjność – w konsekwencji 
powstają tu często realizacje arty-
styczne, łączące zdawałoby się dwie 
różne dziedziny czy sfery. W ten spo-
sób powstają tam na przykład wysta-
wy, które bardzo wyraźnie odnoszą się 
do istotnych aspektów społecznych 
lub środowiskowych.

W tym wszystkim nie bez znaczenia 
jest też specyficzna lokalizacja ośrod-
ka – RUPERT położony jest bowiem  
w malowniczej okolicy nad rzeką Wilia 
 (lit. Neris), z dala od wielkomiejskiego 
zgiełku a jednocześnie blisko kwit-
nącego centrum kulturalnego Wilna,  
w pobliżu niewielkiej plaży nad rze-
ką, w otoczeniu spokojnych pól i lasu. 
Programy rezydencyjne, warsztaty, 
konferencje i przestrzenie wystawien-
nicze znajdują się w nowo wybudowa-
nym budynku, zaprojektowanym przez 
wielokrotnie nagradzanego litewskiego 
architekta, Audriusa Ambrasasa.
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Cyryl Polaczek,
Autoportret

olej na płótnie, 
80 x 115 cm, 2012

Cyryl Polaczek, Autoportret, 
olej na płótnie, 80 x 115 cm, 2012.

—

Artysta jest laureatem 11. edycji kon-
kursu Ar tystyczna Podróż Hestii 
z roku 2012, do którego przystąpił 
jako student IV roku Wydziału Malar-
stwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Kilka lat wcześniej próbował 
swoich sił w innym konkursie organi-
zowanym przez Grupę ERGO Hestia, 
uczestnicząc w projekcie dla liceali-
stów o nazwie Artystyczny Indeks 
Hestii. 

Urodził się w 1989 roku. Jest absol-
wentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, chociaż studia malarskie 
rozpoczął w Gdańsku, by po dwóch 
latach przenieść się do akademii 
krakowskiej. Spędził również jeden 
semestr w Universität der Künste 
w Berlinie w pracowni prof. Thomasa 
Zippa. W 2014 roku obronił dyplom na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pracowni prof. 
Andrzeja Bednarczyka. Od 2015 roku 
wraz z przyjaciółmi prowadzi w Krako-
wie galerię Potencja. Młodego artystę 
inspirują wielkie tematy malarskie, 
akty, muzealne ekspozycje. 

W konkursie APH uwagę jury zwrócił 
swoim „Autoportretem”, chociaż nie 
jest tak, że malarstwo f iguratywne 
jest jego znakiem rozpoznawczym. 
Jak sam mówi: – Portret zawsze lubi-

łem – łatwo mi przychodziło oddawa-
nie podobieństwa modela. Pod koniec 
liceum i na początku studiów poza 
chałturami, portretami ludzi i zwie-
rząt na zamówienie, namalowałem 
trochę obrazów religijnych: obrazy 
ołtarzowe, drogi krzyżowe, malowidła 
naścienne. Zdobią one kilka wiejskich 
kościołów w  Lubuskiem. Jestem wy-
ćwiczony w malowaniu Madonn, Je-
zusa, świętych. Namalowałem anioła 
ze swoją twarzą czy wizerunek Boga 
Ojca o wyglądzie Zeusa na sklepieniu 
kopuły prezbiterium.

Cyryla Polaczka w sztuce fascynu-
ją sprzeczności, dlatego w swoich 
pracach chętnie łączy elementy re-
alistyczne z niedopowiedzeniem 
i abstrakcją. Obrazy tego młodego 
artysty są niezwykle bogate w mate-
rię – umiejętnie i efektownie bowiem 
stosuje on iluzję przestrzeni, która 
zmienia się wskutek pojawiania się 
i odkrywania nowych warstw i odpry-
sków farby. 
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Robić? Warto.

Grudzień 2018 to kolejny miesiąc, 
w którym trwa nabór prac do 18. edy-
cji konkursu APH. mogą brać w nim 
udział młodzi twórcy studiujący na 
IV i  V roku wszystkich kierunków 
i wydziałów artystycznych polskich 
uczelni. Do konkursu przyjmowane są 
prace z obszarów malarstwa, grafiki, 
rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki 
cyfrowej i performance. 
Na laureatów konkursu APH czekają 

w tej edycji miesięczne rezydencje 
artystyczne w 2 prężnych ośrodkach 
rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wil-
nie. Ponadto, jeden z finalistów może 
otrzymać komercyjne zlecenie na 
artystyczną koncepcję raportu rocz-
nego Grupy ERGO Hestia. Zgłosze-
nia konkursowe należy wysyłać do 
10 lutego 2019 roku przez specjal-
ny panel online na stronie konkursu 
APH: www.artystycznapodrozhestii.
pl/Konkurs

Zachęcamy i zapraszamy do śledze-
nia wyników tegorocznej edycji kon-
kursu APH, poznawania młodej sztu-
ki, refleksji i dzielenia się własnymi 
przemyśleniami. 

Harmonogram 18. edycji konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii

13 listopada 2018: start konkursu 
i otwarcie panelu zgłoszeń;
10 lutego 2019: zamknięcie panelu 
zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury;
Do 22 marca 2019: ogłoszenie na-
zwisk finalistów konkursu;
6 – 19 maja 2019: wystawa finałowa 
w Muzeum nad Wisłą – f ilii Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
17 maja 2019: ogłoszenie nazwisk lau-
reatów podczas gali finałowej w Mu-
zeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie.
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RUPERT w Wilnie

Wraz z nową edycją konkursu APH 
pojawiła się jedna istotna zmiana od-
nośnie miejsca, gdzie odbędzie się 
rezydencja artystyczna laureata Dru-
giej Nagrody w roku 2019. Na mapie 
Artystycznej Podróży Hestii znalazło 
się bowiem prężnie działające cen-
trum sztuki współczesnej oraz inku-
bator sztuki RUPERT, leżące całkiem 
niedaleko polskiej granicy – w Wilnie. 
Więcej informacji o tym pełnym mło-
dej energii miejscu znajdzie w bieżą-
cym numerze Spacerownika, w ru-
bryce Zmień perspektywę. 

Colors by Ar tystyczna Podróż  
w Warszawie

Pod koniec listopada w przestrzeni 
ekspozycyjnej Mysia 3 w Warszawie 
poznaliśmy 30 finalistów i zwycięz-
ców trzeciej odsłony projektu arty-
stycznego organizowanego przez 
Artystyczną Podróż i ERGO Hestię. 
Projekt kierowany jest do twórców 
w każdym wieku, profesjonalistów 
i amatorów, którzy są użytkownikami 
Instagrama.  Warunkiem udziału jest 
wykonanie zdjęcia urządzeniem mo-
bilnym, spełniającego założenia wio-
dącego motywu danej edycji. W tym 
roku tematem głównym był kolor. 
Gratulujemy zwycięzcom!

Zachęcamy i zapraszamy do śle-
dzenia wyników tegorocznej edy-
cji konkursu APH, poznawania 
młodej sztuki, refleksji i dzielenia 
się własnymi przemyśleniami. 
Harmonogram 18. odsłony kon-
kursu APH, nazwiska laureatów 
poprzednich edycji, a także infor-
macje o jury i przebiegu konkursu 
znajdą Państwo na stronie: 

artystycznapodrozhestii.pl/kon-
kurs

Jedna z ekspozycji  
w centrum RUPERT  
w Wilnie
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